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TÜRKİYE, AVRUPA’NIN
EV TEKSTİLİ TEDARİKÇİSİ
Avrupa’da tekstil sektöründe havlu ve nevresim takımı üretimi
yok denecek kadar azalmaya başladı. Türkiye, Avrupa’nın ve
ABD’nin ev tekstili tedarikçisi konumuna geldi.
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“

Katma değeri yüksek
olan teknik tekstile
geçmemiz lazım.
Altyapıyı oluşturup
teknik tekstili de
geliştirdiğimiz zaman
30 milyar dolar olan
tekstil ihracatımızı
60-100 milyar dolara
çıkarabiliriz.

1

971 yılında iki adet dokuma tezgahı, 5
personel ve yıllık 10 ton havlu üretim
kapasitesiyle havlunun ilk üretildiği
yer olan Bursa’da kurulan Özdilek,
yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Özdilek, tekstil sektörüne yönelik
Ekovitrin’in sorularını yanıtladı.

Evteks Fuarı’nın 25. yılındayız. Türkiye, sanayide ve ihracatta önemli bir konuma geldi. Duayen bir sanayici olarak
neler söylemek istersiniz?
Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararlarıyla
sanayi yatırımında önemli adımlar atıldı.
Tekstil sektöründe yeni fabrikaların kurulması için Rahmetli Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in önemli girişimleri oldu.
Özal ve Demirel’in tekstil sektörünün gelişmesinde hizmetleri büyüktür. Özdilek, 1971
yılında iki adet dokuma tezgahı, 5 personel
ve yıllık 10 ton havlu üretim kapasitesiyle
havlunun ilk üretildiği yer olan Bursa’da
kuruldu. 1984 yılında yeni yatırımlarla dünyaya açılan Özdilek, İngiltere ve ABD’ye
ihracat gerçekleştirdi. 1995 yılında ihracat
birliklerinde yönetim kurulu üyesi olarak

Brüksel’e kota görüşmelerine gittiğimizde
onların Türkiye’ye biçtikleri havlu kotası
500 tondu. Şimdi o kotayı artırarak 5 bin
tona, ham bezde de 20 bin tona çıkarttık.
2000’li yılların başlarına doğru da zaten kotalar tamamen kalktı.
Türkiye’nin tekstil sektöründe dünyada ulaştığı konumdan bahseder misiniz?
Avrupa’da tekstil sektöründe havlu ve
nevresim takımı üretimi yok denecek kadar
azalmaya başladı. Türkiye, Avrupa’nın ve
ABD’nin ev tekstili tedarikçisi konumuna
geldi. Katma değeri olan malları üretmenin
yanısıra teknik tekstile de geçmemiz lazım.
Altyapıyı oluşturup teknik tekstili de geliştirdiğimiz zaman 30 milyar dolar olan ihracatımızı 60-100 milyar dolara çıkarmamak
için hiçbir neden yok. Tabi bununla beraber
enflasyon ve devalüasyonun ülkemizde eşit
gitmesi lazım. Katma değeri yüksek olan
mallar üretmek için ülkemizin daha da gelişmesini sağlamamız lazım. Sanayi, tarım
ve hizmet sektörlerinde yeteri kadar gelişemedik. Çalışan nüfusun yüzde 40 oranında
sanayi, yüzde 10 oranında tarımda çalışması lazım. Bizde nüfusun yüzde 29’u tarımda

çalışıyor ve doğru dürüst verim alınamıyor.
Burada kooperatiflerin devreye girmesi lazım, hayvancılıkta ıslahlaştırma yapılması
lazım.
Bizim Merinos koyununu alan ve Merinos Karacabey’den otunu alan Yeni Zelanda, bugün dünyanın en büyük yün üreticisi
ve o yünü dünyaya satıyor. Bizim otumuzla
ve koyunumuzla dünyada söz sahibi olan
Yeni Zelanda gibi biz de topraklarımızı çok
iyi planlamalıyız.
Siz krizlerde de yatırım yapan bir işadamısınız, bu çok önemli bir vasıf. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Genellikle cironun yüzde 20’sini geçen
borçtan korkmak gerekiyor. Çünkü nicelik
niteliğin önünde olmamalı. Hepimizin bir
günde üç öğün için bin 400 kalorilik beslenmeye ihtiyacı var. Fazlasını yediğimiz
zaman kolesterol yapıyor, vücudun şeker
oranı değişiyor, insanlar obez oluyor.
İnsanların bir de giyinme ve barınma ihtiyaçları var. Bunu yapmak için çaba sarf
ederken, girişimciliği bir plan bütçe dahilinde yapmak gerekiyor. Kesinlikle hırs mantığın önüne geçmeyecek. E
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